
 
 

 

Harrastusavustus 

Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustus on muuttunut. 

Kaupunki kehittää ja yhdenmukaistaa harrastustoiminnan tukimallia yhdessä seurojen kanssa vuoden 
2020 aikana. Tuen myöntämisen vastuu siirtyy Lappeenrannassa toimiville seuroille. Vuosi 2020 on 
tämän tukimallin ensimmäinen ja mallia kehitetään kaupungin ja seurojen yhteistyössä ensimmäisen 
vuoden kokemusten perusteella. 

Kaupunki haki  lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestäviä rekisteröityneitä järjestöjä, seuroja ja 
yhdistyksiä tukimallin kehittämiseen. Seurat saivat ilmoittautua mukaan 16.2.2020 mennessä. 

Kumppanuussopimukset allekirjoitettiin 26.3.2020 alkaen, jonka jälkeen kumppanuusseurat voivat 
käynnistää hakuprosessin harrastajilleen. 

Lappeenrannan Uimarit on mukana vähävaraisten perheiden harrastustoiminnan tukimallissa ja sen 
kehittämisessä. Seuramme on saanut kaupungin myöntämää harrastustoiminnan tukea 2400€ 
vuodelle 2020, josta seura jakaa tukea hakemusten perusteella vähävaraisten perheiden 
harrastustoimintaan 1200€ kevätkaudella 2020 ja 1200€ syyskaudella 2020. Kevätkauden 
harrastusavustus myönnetään ja jaetaan hyväksyttyjen hakemusten mukaan. Jos tasavertaisia 
harrastusavustuksen saavia on esim. kymmenen, jaetaan seuran saama rahasumma kaikkien saajien 
kesken. Huomioitavaa on, että summa ei kata harrastajan koko kauden valmennus- kausi- tai 
harrastusmaksua. 

Kaupunki myöntää tukea Lappeenrannassa toimiville sopimusseuroille, -yhdistyksille ja -säätiöille 
sekä taiteenperusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille 
lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan 
talouden vuoksi. 

Harrastuksen järjestäjä vastaa hakuprosessista sekä siihen liittyvistä tietosuoja-asioista sekä voi 
tarvittaessa tarkistaa hakemuksessa ilmoitetut tulotiedot hakijalta. 

Kumppanuussopimuksen piiriin tulevilta harrastuksen järjestäjiltä edellytetään seuraavien kriteereiden 
täyttymistä: 

1. Harrastuksen järjestäjä on Lappeenrannassa toimiva rekisteröitynyt harrastustoimintaa 
järjestävä seura, yhdistys, järjestö, säätiö tai taiteen perusopetusta järjestävä yksikkö, joka on 
tehnyt kumppanuussopimuksen Lappeenrannan kaupungin kanssa 

2. Harrastuksen järjestäjä jakaa aktiivisesti tietoa avustusmahdollisuudesta sekä olemassa 
oleville harrastajilleen että mahdollisille uusille harrastajille 



3. Harrastuksen järjestäjä sitoutuu käyttämään avustushaussa kaupungin logoa ja Unicefin 
lapsiystävällinen kunta -logoa 

4. Harrastuksen järjestäjä vastaa hakuprosessista ja siihen liittyvistä tietosuoja-asioista 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 

5. Harrastuksen järjestäjällä on oikeus tarkistaa tarvittaessa hakijan hakemuksessa ilmoitetut 
tulotiedot. 

 

Seurat jakavat avustuksen seuraavien kriteerien perusteella: 

1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias 

2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, 
järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla 
on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa 

3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin 
kustannuksiin/ lapsi/ vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten 
viikoittainen/ säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa. Tuki ei koske 
varusteita, kilpailustartteja, kilpailumatkoja, leirejä tms. 

4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten 
kulujen perusteella 

5. Tuki voi olla enintään 50 €/ kk/ lapsi ja enintään 600€/ vuosi/ lapsi eli enintään 300€/ kausi/ 
lapsi 

6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lappeenrannan kaupungin 
www-sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria 

https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Talous/Harrastusavustukset 

7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan 
työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin 
vedoten. 

 

Lappeenrannan Uimareiden vähävaraisten perheiden harrastusavustuksen haku on 5.4.- 17.4.2020. 
Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida. Avustushakemus tulee toimittaa 
sähköpostiin puheenjohtaja.lru@lappeenrannanuimarit.fi tai postitse seuran postilaatikkoon suljetussa 
kirjeessä osoittaen puheenjohtajalle. Seuran postilaatikko on uimahallin ulko-oven läheisyydessä 
Pohjolankatu 29, 53100 Lappeenranta. 
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